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Dois espetáculos
teatrais prometem
animar os próximos
finais de semana da
garotada

Infantil

Angelica Cristine de Paula

Rafael Canuto

Popular

crianças com até 12
anos não pagam ingressos. Os mesmos
devem ser retirados com 30
minutos de antecedência.
A montagem A Minicostureira (entre os dias18/08
e 09/09), que tem texto de
Frann Ferraretto e direção
de Cynthia Falabella, fala
de uma menina, em meio
aos apetrechos de costura,
que tem seu sonho transformado em pesadelo e precisa
tomar uma difícil decisão.
Com Antoniela Canto, Bruno
Ribeiro, Frann Ferraretto e
Mateus Monteiro. Nos dias
18 e 19 de agosto, a Cia. Articularte - grupo de teatro de
bonecos - apresenta Menino
Coragem. O enredo conta

E
A Cia. teatral paulistana Alvo apresentaráo espetáculo
“Guardado em Silêncio” nas periferias de São Paulo. O
drama, que propõe o diálogo sobre a epístola de Romanos,
a mais sistemática e profunda de todas as epístolas do
Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo no século
I com a mensagem de Jesus às igrejas de Roma, seguirá
em turnê pelas Fábricas de Cultura da cidade.Tendo
como ponto de partida os escritos de Paulo, Guardado
em Silêncio retrata as memórias de um soldado alemão
que presencia sua amiga de infância judia ser levada pelo
regime nazista durante a “noite dos cristais quebrados”,
marco do Holocausto em 1939.
Serviço: Fabricas de Culturas, R. Augustin Luberti, 300, Sapopemba. Quinta
(16) às 10h. R. Albuquerque de Almeida, 360, Jaçanã. Sexta (24) às 1h e às 20h.
R. Pedra Dourada, 65, Curuçá. Quinta (13/09) às 10h. Av. General Penha Brasil,
2508, Brasilândia. Quinta (20) às 15h e às 20h. Entrada franca.
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canalizada por Sharon Taphorn.

Encontrando o Fluxo.
Esteja no fluxo.
Você esteve trabalhando arduamente para viver uma vida de integridade,
perseverança e dedicação, e as recompensas estão se manifestando, então
continue e lembre-se de fazer o seu melhor enquanto aprende a simplicidade
e a facilidade de ser um co-criador com o seu próprio Espírito, tornando
as coisas muito mais fáceis. Procure pessoas felizes. Procure situações e
comunidades que se apóiem e se divirta enquanto estiver fazendo isso.
Envolva-se com pensamento positivo, pessoas e instituições voltadas para
a positividade e você descobrirá que algo maior do que você mesmo o está
guiando para melhores experiências e um caminho que é percorrido por
aqueles com um coração agradecido e senso de comunidade.
Pensamento para hoje: Como um co-criador com o Espírito, o seu
melhor se torna mais fácil e a sua capacidade de liberar a energia mental
e seguir o fluxo do que existe se torna mais fácil. Por que não escolher
o caminho mais fácil? Ambos levam onde você quer ir? E assim é. Você
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

as aventuras de um corajoso
garoto e sua irmã que cruzam
uma floresta escura e um mar
de criaturas marinhas, até

“O Homem Na Prancha”

Em “O Homem Na Prancha”
o bailarino Edson Beserra mergulha num resgate ancestral
inspirado pelo quadro Navio negreiro, do pintor inglês William
Turner, e no conto O Horla, do
francês Guy de Maupassant.
Em cenário fantasmagórico,
Edson traz um pouco das características das obras em que se
baseou, fazendo uso também de
uma busca biográfica. Além de
estar em cena, Edson também
assina a concepção e direção
do espetáculo, que tem como
assistente de direção Marcos
Buiati. A confluência dos movimentos da água e do vento,
assim como da incidência de luz
foram os motes dramatúrgicos
para a construção do vocabulário coreográfico do espetáculo.
As pinceladas impressionistas
de Turner aparecem em cena
por meio dos movimentos
diluídos da água e das nuvens

provocados pela ação do vento.
As inquietações da personagem
central do conto de Guy se desenvolvem com a sensação de
uma presença não-física que o
perturba, presença esta que é
percebida pela queda de temperatura provocada pelo vento.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Modo
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do cursor comida
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Meu, em
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Reeves,
em "Matrix" (Cin.)

(?) de bens:
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comum no Nordeste
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(símbolo)

Soldado
recémincorporado (pop.)

Muito
teimoso
(bras.)
Travar
combate
com (outro
país)

Às (?):
amigavelmente

Acredita
Monograma de
"Tânia"

Ficar (?):
sonho
da atriz
iniciante
(?) palatino: o palato mole
(Anat.)

(?) Mauá:
atração do
Rio de
Janeiro

Habituado; acostumado
Partido de Dilma
Rousseff (sigla)
"(?) Lear", tragédia
de Shakespeare

"Getúlio",
em FGV
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(símbolo)
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Cisplatina
(Hist.)
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Fernanda
Montenegro

Age como
Joaquim
Silvério
dos Reis

Canção de
Djavan gravada por
Gal Costa
Nitrato de
potássio
Endinheirado

Garoto,
em
Portugal

O erro da
frase "Vou
lhe ver"
(Gram.)
Revestimento do
corpo do rinoceronte
Âncora do "Bom Dia
Brasil" (2018)

Língua
do (?),
diversão
infantil

Letra a
que se
apõe til no
espanhol

Último,
em inglês

Comemorações e aniversariantes do dia

TERÇA 14 de Agosto de 2018. Dia de São Maximiliano Maria Kolbe,
Santa Atanásia, São Eberaldo, São Calisto de Todi, e Dia do Anjo Jeliel,
cuja virtude é a paz. Dia da Unidade Humana, Dia do Protesto,
Dia do Artista Plástico, Dia do Combate a Poluição e, no Recife
é o Dia do Frevo. Hoje aniversaria o comediante, produtor, ator,
escritor, dramaturgo, músico e compositor Steve Martin nascido em
1945, a cantora e atriz Eliana Pittman que também faz 73 anos, o exSimpatias que funcionam
jogador de basquete Earvin Magic Johnson, nascido em 1959, o ator
Para o marido ser carinhoso: Pegue uma folha Jorge Pontual que completa 52 anos e o jogador de futebol Rincón, que
nasceu em 1966.

INUNDAÇÃO - Ver uma grande, abandono no amor.
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição.
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá
dificuldades no amor. Perder bens, felicidade no jogo.
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

de papel branco uma caneta vermelha e um sino
pequeno. Desenhe na folha dos corações do mesmo
tamanho, escreva seu nome e o do seu amado em
O nativo do dia
cada um. Coloque os corações embaixo do sino e dê
O
nativo de Leão deste dia e grau é intelectual, trabalhador com boa
tantas badaladas conforme for a idade somada do
capacidade de julgamento e criatividade, por isso tem garantido o sucesso
casal. Em seguida reze um Pai Nosso.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ
– fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Série de título original "ER", criada nos
EUA em 1994 (TV)

© Revistas COQUETEL

Luta em
que se faz
o rabo de
arraia

e a prosperidade. Põe o trabalho em primeiro lugar porque precisa de
estabilidade. Além disso, possui o poder da pacificação, que poderá ser
exercido com discrição e sabedoria, sempre que houver alguma forma de
conflito. Possui um temperamento amoroso e emocional. Identificam-se
facilmente com a natureza, o ar livre e os animais e sempre é cuidadoso
com a própria aparência.
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Dicionário dos sonhos

É tempo de desenvolver ainda mais
suas habilidades pessoais. Comece
estudos e aprenda mais. Em breve
poderá unir-se ou separar-se de alguém, decidindo relações. Momento
feliz é vivido na intimidade se for um
pouco mais ousado na realização
daquilo que deseja. 36/436 – Verde.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Evite atritos devido ao desgaste que
isto provoca junto de seus amigos.
Há uma grande ânsia por liberdade
e certa irritabilidade ao tratar com
as pessoas na intimidade. Não pense
muito para não passar uma chance.
Mantenha o astral elevado e melhore
a relação social. 03/303 – Branco.

Neste meio de mês viverá situação
nova e muito positiva no trabalho
com algum benefício desejado há
muito tempo. Atividade intensa
e renovação de sua vida pessoal.
O dia promete ser de facilidade
para demonstrar expansividade e
entusiasmo nos relacionamentos.
28/528 – Azul.
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Durante todo o dia as atividades
ligadas à restauração, consertos,
reformas e mudanças de toda a
natureza, estarão beneficiadas. De
algo que não quer mais para alguém
que vai usar. Logo os problemas terão
soluções e tudo que for ruim ficará
para trás. 63/563 – Marrom.

Melhora o reconhecimento através
de novos empreendimentos profissionais que tenham sido iniciados.
Use a mente de forma mais objetiva
e prática e pense bem antes de agir
para aumentar suas chances de ser
feliz. Viagens e passeios devem ser
programados. 22/422 – Violeta.

Boa disposição leva a contatos mais
intensos e relações mais abertas e
sinceras. As novidades serão bem
aceitas em seu ambiente depois do
aniversário, mas não muda nada até
lá. Prepare-se porque logo estará
começando o seu novo ano astral.
39/439 – Verde.

Serviço: Complexo Cultural Funarte SP,
Al. Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Sexta
(17) e sábado (18) às 19h e domingo (19) às
18h. Ingresso: R$ 20.

CO

Devem-se evitar as chamadas conversas difíceis com as pessoas em
geral e, em especial, com a pessoa
amada. Tracem novas e elevadas
metas para serem realizadas depois
do seu aniversário. Mudanças na vida
social podem tumultuar a vida, não
mude nada. 29/229 – Cinza.

Arrumações, jogar coisas fora,
ajudará a manter as emoções em
ordem. A partir de agora com a Lua
em Virgem está chamando a atenção
para os detalhes a sua volta. Pode
descobrir segredos e desvendar
mistérios, também nesta terça-feira.
32/532 – Amarelo.

Evite cometer extravagâncias,
espere mais algumas horas para
mudanças. O dia é bom para os
trabalhos, os negócios, para a saúde,
mas não para os assuntos sentimentais. Promova encontro com amigos.
Irá encontrar boas soluções para o
que vem limitando as realizações.
89/789 – Amarelo.

No palco, Edson se inspira
nesse vento para também apresentar uma construção do seu
vocabulário de movimentos.

Quatro anos após o disco
“Setevidas” (Deck/ 2014), Pitty
começou 2018 anunciando que
está em fase de produção de seu
novo álbum. Enquanto os fãs
aguardam esse lançamento, a
cantora e compositora apresenta hoje em todas as plataformas
digitais a canção “Te Conecta”,
primeiro single do novo disco,
em breve também nas principais rádios do Brasil. Com
produção de Rafael Ramos,
composta e cantada por Pitty,
a música traz uma sonoridade
diferente. Nela a cantora usou
influências de vários gêneros
que fazem parte da sua bagagem. Assim, “Te Conecta”
traz um ritmo mais próximo
ao reggae e ao dub. O novo
álbum de Pitty ainda não tem
data prevista de lançamento.
Enquanto finaliza esse trabalho,
ela está rodando o país com
sua nova turnê, “Matriz”. Para
ouvir, acesse: (https://Pitty.lnk.
to/TeConectaSinglePR).
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As confusões podem ocorrer pela
manhã, mas logo serão resolvidas,
desde que se decida a isso mostrando empenho e dedicação. Resolva
uma grande dificuldade naquilo
que estiver realizando, impondo a
sua vontade e sua capacidade de
julgamento dos fatos que ocorreram.
37/437 – Branco.

Antes de negociar, faça uma revisão
de suas condições materiais. Tente
terminar agora tudo o que tenha
sido iniciado, antes que o Sol entre
em Virgem no dia 23. Use a boa capacidade de julgamento, mas evite
achar que a sua opinião é a correta.
25/525 – Branco.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. A minicostureira,
sábados e domingos às 12h. Ingresso: R$ 20.
Menino Coragem, Sábado (18) e domingo
(19) às 17h. Entrada franca.

Nota

Bailarino Edson Beserra.

Esta terça é o quarto dia da lunação. Arrumações, jogar coisas fora, ajudará a manter as emoções em ordem.
Se for o caso, esta fase Lunar em Virgem é a indicada para encontrarmos coisas perdidas, se descobrir segredos
e desvendar mistérios, também. Devem-se evitar as chamadas conversas difíceis com as pessoas em geral e, em
especial, com a pessoa amada. O signo de Virgem onde está a Lua possui uma natureza bastante profunda que
favorece trabalhos, tarefas ou estudos que necessitem concentração, pesquisa e investigação.
As relações o farão viver bons momentos no amor, ou junto dos seus
familiares, dos irmãos, pais e filhos.
Aproveite para realizar melhorias
no ambiente, assuntos ligados a
finanças que aumentam o idealismo
e dão metas mais elevadas na vida.
52/852 – Vermelho.

chegarem a uma nova terra.
Com Surley Valério, Renato
Bego, Gabriela Zenaro, Flávio
Borzi.

3/mon. 4/last — píer. 5/miúdo — talhe. 7/salitre — uruguai. 9/maometano — seriguela.

Horóscopo

Cena da peça “A Minicostureira”.

Thiago Sabino

Cena do espetáculo “Guardado em Silêncio”.

